INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 23 sierpnia 2011 r. do 26 września 2011 r.
W okresie między sesjami podjąłem 12 zarządzeń:
1. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia ( sprzedaż
2 lokali mieszkalnych oraz zbycia 2 działek ),
2. w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek na 2011 r.,
3. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (11
działek na cele rolne),
4. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizacje zadań publicznych Gminy
Czaplinek w roku 2011 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
5. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny zgłoszonych sołectw
do konkursu „Najatrakcyjniejsze sołectwo Gminny Czaplinek” w składzie:
1) Katarzyna Szlońska – Przewodnicząca komisji,
2) Monika Doroba – członek komisji,
3) Anna Żywicka – Rachwał – członek komisji,
4) Grzegorz Gabryś – członek komisji,
5) Maciej Bernat – członek komisji,
6. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Czaplinek na lata 2011 – 2018 w składzie:
1) Małgorzata Nowacka – Podinspektor – Koordynator ds. prowadzenia
dokumentacji Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Czaplinku – Przewodnicząca Zespołu;
2) Małgorzata Fedorowiat – Nowacka – Kierownik Referatu Planowania
i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego – Zastępca Przewodniczącej
Zespołu;
3) Małgorzata Turczyk – p.o. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czaplinku – członek Zespołu;
4) Zdzisław Łomaszewicz – Przewodniczący Komisji Problemów Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego – członek Zespołu;
5) Katarzyna Mikuła – Młynarczyk – Specjalista pracy socjalnej MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku – członek Zespołu;
6) Arkadiusz Kornacki –Komendant Komisariatu Policji w Czaplinku – członek
Zespołu.
7. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2011 r.,
8. w sprawie ustalenia koordynatora gminnego do spraw informatycznej obsługi
wyborów ma terenie Gminy Czaplinek i operatorów informatycznej obsługi
obwodowych komisji wyborczych w Gminie Czaplinek, w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
9 października 2011 r.,
9. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.,
10. w sprawie wprowadzenia „Polityki zarządzania ryzykiem” w Urzędzie Miejskim
w Czaplinku,
11. w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej
do wybrakowania znajdującej się w zasobach Archiwum zakładowego w Urzędzie
Miejskim w Czaplinku w składzie:
1) Sekretarz Gminy – Katarzyna Szlońska,

2) Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego – Małgorzata Gozdek,
3) Podinspektor ds. organizacyjnych – Archiwista zakładowy – Marcelina Mastalisz,
12. w sprawie odwołania i powołania członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
W zakresie inwestycji:
1. Budowa sieci wodociągowej w m. Kuźnica Drawska.
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót sieci
wodociągowej o długości 2250mb wraz z dziesięcioma przyłączami do nieruchomości
w m. Kuźnica Drawska. W dniu 26.09.2011r. ogłoszono przetarg nieograniczony
z terminem składania ofert na dzień 12.10.2011r.
2. Budowa drogi w ul. Akacjowej i Wiejskiej na osiedlu mieszkaniowym „Wiejska.”
Trwają prace związane z budową drogi w ulicy Wiejskiej prowadzone przez wykonawcę
robót – Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „Chaber-Bud” Anna Chaberska z Piły.
W ulicy Wiejskiej wykonano nawierzchnię drogi, okrawężnikowano chodniki,
nawieziono podsypkę piaskową pod kostkę plbrukową. Prowadzone są prace związane
z formowaniem poboczy.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonano wyboru
wykonawcy robót na budowę ulicy Akacjowej na odcinku 107,65 mb, od ul. Polnej
do ul. Jarzębinowej, którym została firma – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe
„INSTAL” Krzysztof Dmoch z Kołobrzegu, za kwotę 177.834,19 zł. Wykonawca
przystąpił do wykonania robót. Termin zakończenia zadania ustalony jest na dzień
30.09.2011r.
3. Przebudowa drogi w ul. Rzecznej.
Zbliżają się ku końcowi prace związane z przebudową drogi w ulicy Rzecznej
w Czaplinku wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w tej ulicy. Ulica Rzeczna
będzie posiadała jezdnię o szerokości 3,5 m oraz chodnik o szerokości 1,5 m z kostki
betonowej starobruk. Pobocza w pasie drogowym zostały utwardzone kamieniem polnym.
Zamontowane zostały także dwa progi zwalniające z kostki betonowej starobruk.
Planowane zakończenie prac ustalone jest na dzień 30.09.2011r.
4. Opracowanie projektu rewitalizacji części miasta Czaplinek.
W
odpowiedzi
na
konkurs
ogłoszony
przez
Zarząd
Województwa
Zachodniopomorskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Gmina Czaplinek złożyła pod koniec sierpnia
2011 r. wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa stanu technicznego
i dostępności zabytkowego budynku ratusza w Czaplinku oraz zagospodarowanie centrum
miasta zawartego na obszarze Rynek – ulica Sikorskiego (deptak) w Czaplinku”.
Inwestycja stanowi kluczowy element Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Czaplinek na lata 2010-2015. W ramach tego przedsięwzięcia w roku 2012 zaplanowane
są prace renowacyjne związane z zabytkowym budynkiem ratusza w Czaplinku, natomiast
w roku 2013 wykonanie nowej aranżacji dla ulicy Sikorskiego wraz z przekształceniem
jej fragmentu w deptak oraz wykonanie nowej aranżacji dla rynku i placu kościelnego.
Dotychczasowa nawierzchnia asfaltowa rynku i ul. Sikorskiego ma zostać zastąpiona
nawierzchnią z płyt granitowych i kostki granitowej.
Całkowity koszt inwestycji oszacowany jest na kwotę 4,7 mln zł, z czego 50% stanowić
ma wnioskowana dotacja ze środków unijnych.
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W ramach konkursu z terenu województwa zachodniopomorskiego złożonych zostało
łącznie 45 wniosków o dotacje na kwotę łączną przekraczającą dostępną alokację środków
unijnych. Ocena wniosków potrwa najprawdopodobniej do końca roku.
5. Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów
jednostki OSP Czaplinek.
Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Budowlane Roman Orłowski z Drawska
Pomorskiego, z dniem 03.08.2011r. rozpoczął realizację zadania. W chwili obecnej
prowadzone są roboty ziemne pod budowę nowych obiektów.
W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planowany jest remont istniejącego budynku
garażowo-socjalnego z wieżą alarmową, budowa nowego budynku socjalno-biurowego,
budowa garażu dla karetki pogotowia ratunkowego i pojazdu do przewozu osób
niepełnosprawnych, budowa garażu wolnostojącego dwustanowiskowego na duże wozy
bojowe pożarnicze, przebudowa dróg wewnętrznych i placów manewrowych.
Inwestycja stanowi element szerszego projektu pn. „Utworzenie Centrum Ratownictwa
Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie
w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy”, który otrzymał dofinansowanie ze
środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt projektu wynosi 2, 9 mln zł
z czego 2, 2 mln. zł to dofinansowanie z środków unijnych co stanowi 75 % kosztów
kwalifikowanych.
6. Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Czaplinku.
W miesiącu sierpniu przeprowadzono remont podłogi w sali gimnastycznej Gimnazjum
w Czaplinku. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 07.09.2011r.
Zakres rzeczowy remontu obejmował wymianę parkietu na pow. 187m2, wymianę
wykładzin z tworzyw sztucznych na podłodze w szatniach oraz wymianę drzwi
wewnętrznych dwuskrzydłowych z ościeżnicą. Całkowity koszt inwestycji 71.320 zł
7. Wymiana pieca gazowego w budynku MGOPS.
W dniu 15.09.2011r. dokonano odbioru końcowego zadania związanego z wymianą
pieca gazowego dwufunkcyjnego oraz zaworów termostatycznych na wszystkich
grzejnikach w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku.
Wykonawcą zadania była firma „INSTAL” S.c. z Wałcza. Koszt przedsięwzięcia wynosi
16.498 zł. brutto.
8. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – I etap na osiedlu mieszkaniowym
„Kwiatowe”.
Zakończone zostały i odebrane w dniu 31.08.2011r. roboty związane z budową sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej Osiedla Kwiatowe, w ulicy Różanej i Kalinowej.
Ustalony do wykonania zakres robót został rozszerzony o wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy Jaśminowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania
przetargowego wybrano wykonawcę robót – firmę „Instal” S.c. z Wałcza i podpisano
umowę z terminem wykonania do 30 września br. Umowny koszt rozszerzonego zadania
wynosi 45.352,70 zł.
Gmina podpisała także umowę z Zakładem Energetycznym w Koszalinie na likwidację
kolizji linii napowietrznej 15 kV, która przebiega przez część działek na tym osiedlu.
Koszt związany z usunięciem kolizji wynosi ok. 70.000 zł. i pozostaje on po stronie
Gminy, natomiast procesem wykonawczym zajmował się będzie Zakład Energetyczny,
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na warunkach zawartych w umowie podpisanej z Gminą Czaplinek.
umowy nastąpi w terminie do 30.04.2012r.

Realizacja tej

9. Remont podłogi w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Czaplinku.
Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót dotyczących
wymiany parkietu na nawierzchnię sportową z wykładziny syntetycznej wielowarstwowej
z malowaniem linii i robotami towarzyszącymi.
W dniu 14.09.2011r. dokonano otwarcia ofert. Wpłynęły dwie oferty. Ceny obu ofert
przekraczają środki jakie Gmina zabezpieczyła w budżecie na realizację zadania.
Rozwiązaniem problemu jest zwiększenie środków na realizację zadania, co znajduję
swoje odzwierciedlenie w jednej z uchwał na sesji w dniu 03.10.2011.r
10. Projekt budowlany zagospodarowania nadbrzeża jez. Drawsko w Czaplinku
(odcinek od parkingu przy ul. Złocienieckiej do plaży miejskiej).
Dokonano wyboru wykonawcy projektu budowlanego zagospodarowania obszaru
nadbrzeża jez. Drawsko na długości ok. 1 km.
Projekt budowlany zostanie poprzedzony opracowaniem koncepcji architektonicznej.
Wykonawcą powyższych opracowań jest firma „Atrium Studio” Pracownia Projektowa
z Poznania za kwotę 61.500,-zl. Termin opracowania koncepcji – do 15.12.2011r.
Wykonanie projektu budowlanego – do dnia 31.03.2012r.
11. Projekt budowlany termomodernizacji Gimnazjum w Czaplinku.
Przyjęto do realizacji ofertę złożoną przez firmę „Atrium Studio” Pracownia Projektowa
z Poznania na opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku
Gimnazjum w Czaplinku.
Koszt projektu wyniesie 19.680,-zł. Projekt budowlany zostanie wykonany do dnia
15.12.2011r.
W zakresie podatków:
1. Wydano 32 zaświadczenia w tym 32 o posiadanych hektarach fizycznych
i przeliczeniowych i 14 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Wystawiono 94 tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę
18 527,20zł.
3. Wysłano 43 upomnienia na łączną kwotę 43 435,00 zł.
4. Sporządzono informację o nie udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie
i rybołówstwie za miesiąc sierpień 2011 r.
5. Na wniosek podatnika umorzono zaległość podatkową z tytułu II raty łącznego
zobowiązania pieniężnego za 2011 w związku z ważnym interesem podatnika.
6. Rozliczono sołtysów z zainkasowanej III raty podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego.
7. Rozliczono inkasentów opłaty miejscowej i targowej.
8. Obecnie przyjmowane są wnioski składane przez producentów na zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej.
W zakresie turystyki, kultury, promocji:
1. W dniu 1 września Władze miasta i mieszkańcy Czaplinka złożyły hołd poległym podczas
II wojny światowej w dzień 72. Rocznicy jej wybuchu.
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2. W dniu 11 września br. Gmina Czaplinek gościła dziennikarzy polonijnych z całego
świata, którzy uczestniczyli w XIX Światowym Forum Mediów Polonijnych.
Hasłem wiodącym tegorocznej edycji była: POLSKA PREZYDENCJA W UNII
EUROPEJSKIEJ. ZACHODNIOPOMORSKIE BRAMĄ DO EUROPY.
3. W sobotę 17 września, po raz dziewiąty odbyło się Powiatowe Święto Plonów, które tym
razem obchodzone było w Gminie Czaplinek w pięknej pałacowo-parkowej scenerii
dawnej siedziby rodu Golców w Siemczynie.
W zakresie projektów:
1. Gmina Czaplinek w konkursie na "Najlepszy produkt turystyczny - Certyfikat Polskiej
Organizacji Turystycznej " zajęła na szczeblu wojewódzkim 5 miejsce z wnioskiem pn.
Szlak kajakowy rzeką Drawą im. Kardynała Karola Wojtyły oraz 8 miejsce
z wnioskiem Szlak rowerowy „Lobeliowe Jeziora” – przystań dla przygody.
2. Został rozstrzygnięty konkurs Działaj Lokalnie VII. W konkursie złożone zostały
64 wnioski, z Gminy Czaplinek dofinansowanie otrzymało 7 projektów.
Celem projektów jest aktywizacja lokalnej społeczności wokół różnych celów
o charakterze dobra wspólnego, projekty przyczyniają się do rozwiązania określonego
lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców. Poniżej lista
projektów, które otrzymały dofinansowanie.
LISTA RANKINGOWA CZAPLINEK
nr
rankingowy

tytuł projektu

1

Piękniejszy Trzciniec

2

Inwestuj w Ostróg

3
4

5

6

7

wnioskodawca
Sołectwo
Trzciniec
Sołectwo
Ostroróg

Sikory stawiają na
Sołectwo Sikory
zdrowie
Radość i uśmiech w
PZERiI oddział
rodzinach dotkniętych Drawsko Koło
ciosem losu
Czaplinek
Szkoła
Świętujemy razem
podstawowa w
Broczynie
Stowarzyszenie
Warsztaty florystyczne
Wspólnota
dla osób starszych i
Lokalna w
wnuków
Czaplinku
Lokalna
Organizacja
Biżuteria z sercem
Turystyczna
Czaplinek
RAZEM:

kwota
wnioskowana

przyznane
dofinansowanie

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2060

2000

2000

2000

2000

1000

2000

1000

14060

12000
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3. W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii” w zakresie operacji
odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na terenie Gminy Czaplinek w roku
2012 będzie realizowany projekt pn. Budowa i modernizacja placów zabaw
w miejscowościach: Broczyno, Byszkowo, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Kluczewo,
Miłkowo,
Machiny,
Sikory,
Psie
Głowy,
Prosinko,
Siemczyno.
W ramach zadania każdy plac zabaw wyposażony będzie w zestaw zabawowy, kiwak
sprężynowy, karuzelę tarczową oraz huśtawkę podwójną.
4. INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
W GMINIE CZAPLINEK- DOTACJA Z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ
LUDZKI
W ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty/ Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Priorytetu IX Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w Szkole Podstawowej w Czaplinku oraz w Szkole Podstawowej w
Broczynie w roku szkolnym 2011/2012 będzie realizowany projekt pod nazwą
„Indywidualizacja
nauczania
i
wychowania
w
szkołach
podstawowych
w Gminie Czaplinek”.
Celem projektu jest wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu
kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej oraz zwiększenie jakości oferty
edukacyjnej szkół dzięki możliwości dostosowania jej do indywidualnych potrzeb
i oczekiwań uczestników projektu. W projekcie uczestniczyć będą uczniowie
i uczennice klas I-III, u których zdiagnozowano potrzeby edukacyjne, odpowiednio do
rozpoznanych potrzeb, w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się lub zajęć
rozwijających uzdolnienia i zainteresowania.
W ramach projektu w obu szkołach będą prowadzone zajęcia dodatkowe, będące
kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego, w zależności od
rozpoznanych potrzeb uczniów klas I-III szkół podstawowych, a w szczególności:
• zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym
także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
• zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych,
• zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
• zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami
komunikacji społecznej,
• zajęcia pedagogiczno- wychowawcze kształtujące właściwe postawy społeczne
i niwelujące istniejące w społeczeństwie różnice płci,
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami
w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych,
• gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
Obie szkoły doposażą także swoją bazę dydaktyczną w materiały niezbędne do procesu
indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt (specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do
diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady
wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej; zestaw
interaktywny, gry komunikacyjne itp.) odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i
zaplanowanych zajęć dodatkowych.
Na realizację projektu Gmina Czaplinek otrzymała 175 051 złotych.
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5. Program Operacyjny RYBY
W dniu 9 września 2011r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ”Partnerstwo
Drawy” w Szczecinku zakończyło I nabór wniosków w ramach wdrażania i realizacji
Lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich dla Osi 4 „Zrównoważony rozwój
obszarów zależnych od rybactwa” Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.
Projekty złożone przez Beneficjentów z Gminy Czaplinek:
I. Obszar wsparcia numer 1: „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”:
Wnioskowana
Lp.
Wnioskodawca
Tytuł operacji
kwota
dofinansowania
Sektor publiczny
1.
Gmina Czaplinek
Spinningowy
Turniej
Trzech
Miast,
Ogólnopolskie
Zawody
Wędkarskie
26 180,00
IV Festiwal Wędkarski
2.
Gmina Czaplinek
Oznakowanie ścieżek rowerowych w Gminie
31 199,71
Czaplinek
3.
Czaplinecki Ośrodek Poprawa wizerunku ośrodka sportów
59 923,30
Kultury, Sportu i
wodnych- przystani lokalnej naszych
Rekreacji
mieszkańców i turystów
4.
Gmina Czaplinek
Budowa
pomostu
drewnianego
do
wykorzystania
przemiennego
przez
140 112,88
mieszkańców, turystów, żeglarzy i wędkarzy
nad J. Drawsko w Kluczewie
5.
Gmina Czaplinek
Przebudowa pomostu do wykorzystania
przemiennego przez mieszkańców, turystów,
188 792,38
żeglarzy
i
wędkarzy
nad
J. Srebrnym w Nowym Drawsku
Sektor gospodarczy/społeczny
1.
Bogdan Andziak
Uruchomienie łowiska specjalnego „Łowisko
pod Pałacem” o profilu karpiowym, na
działkach 172/1, 202/1, 202/2 i 226 w
538 591,23
obrębie geodezyjnym Siemczyno w gminie
Czaplinek
2.
Wiesław Perłak
Promocja Pojezierza Drawskiego w oparciu
o produkt lokalny jakim są ryby
183 188,63
słodkowodne jezior i rzek regionu
3.
Irena Mariola
Zakup kajaków polietylenowych
70 183,80
Morozowska
II. Obszar wsparcia numer 4: „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na
obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz
przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł operacji

Wnioskowana
kwota
dofinansowania

Sektor publiczny
7

1.

Gmina Czaplinek

Zagospodarowanie i oznakowanie
kąpieliska nad J. Drawsko w Czaplinku

108 101,70

W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2011 przez organizacje
pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.

Lp.
1.
2.
5.

Zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej
Nazwa organizacji
Przyznana kwota
Ludowy Klub Sportowy „LECH” Czaplinek
17.000
Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS Zarząd
10.000
Lokalny Czaplinek
Uczniowski Klub Sportowy IRAS
3.000
Razem:
30.000

2.Burmistrza Czaplinka zaprasza przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń do zapoznania
się z opracowanym projektem Programu Współpracy Gminy Czaplinek
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z
dnia
24
kwietnia
2003
r.
o
działalności
pożytku
publicznego
i o wolontariacie na rok 2012. Projekt Programu zawiera m.in. główne i szczegółowe cele
współpracy, zasady, sfery, obszary i nazwy zadań obejmujących współpracę. Wszelkie
uwagi do programu przyjmowane będą do 16 października br. w Referacie Turystyki
i Promocji (turystyka@czaplinek.pl) lub u Sekretarza Gminy Czaplinek
(sekretarz@czaplinek.pl).
W zakresie współpracy zagranicznej:
W dniach 16-18 września br. siedmio osobowa delegacja z Czaplinka, której
przewodniczył Zastępca Burmistrza Zbigniew Dudor, uczestniczyła w wyjeździe
do niemieckiego miasta partnerskiego Marlow. Spotkanie w Marlow było jednym z
działań w ramach projektu realizowanego przez niemieckiego partnera,
współfinansowanego ze środków programu INTERREG IV. Celem wizyty w Marlow
była prezentacja projektów zrealizowanych przez lokalny samorząd oraz organizacje
pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych. Partnerzy zaprezentowali projekt
rewitalizacji miasta oraz działania prowadzone przez największą organizację pozarządową
w Marlow tj. Niemiecki Czerwony Krzyż (DRK) , skupiającą 220 członków. Swoją
działalność przedstawił również Kościół Ewangelicko- Luterański, realizujący głównie
projekty mające na celu ratowanie zabytkowego kościoła w Marlow. W czasie wizyty
uczestnicy obejrzeli również obiekty oświatowe w Marlow tj. szkołę podstawową, halę
sportową oraz przedszkole. Nawiązano również kontakty z klubem piłkarskim w Marlow.
W przyszłym roku będziemy obchodzić 10 lecie współpracy pomiędzy Gminą Czaplinek
a Marlow i Grimmen. W czasie wizyty w Marlow ustalono, że miasta partnerskie złożą
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wspólny wniosek o dofinansowanie obchodów jubileuszu współpracy, i będzie on
obejmował między innymi prezentację kulturalną zaprzyjaźnionych miast.

W zakresie ochrony zdrowia:
1. Trwają bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia.
Szczepienia są wykonywane od 14 września br. przez Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „MEDYK” przy ul. Wałeckiej 54 A w godzinach od 8.00 do 18.00. Do 20
września br. ze szczepień skorzystały 162 osoby.
2. W dniu 7 września zostały przeprowadzone bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet
w wieku 50-69 lat.
3. W dniu 17 września br. podczas Dożynek w Siemczynie członkowie Stowarzyszenia
Diabetyków Koło w Czaplinku przeprowadzili bezpłatne badania poziomu cukru,
cholesterolu oraz trójglicerydów.
W zakresie oświaty:
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256
poz. 2572 z późn. zm.) pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom
szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - nie dłużej niż
do ukończenia 24 roku życia. Termin składania wniosków :od 20 sierpnia do 15 września
dla uczniów oraz do 15 października dla słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.
Do 15 września wpłynęło 349 wniosków. Wszystkie wnioski rozpatrzone zostaną
w październiku.
2. Od 1 września 2011r. naukę w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina
Czaplinek, rozpoczęło 1 179 uczniów, z tego w szkołach podstawowych 765 uczniów
(684 – SP Czaplinek i 81 – SP Broczyno), w gimnazjum – 414 uczniów. Klasę I
w szkołach podstawowych rozpoczęło 139 uczniów (121 Czaplinek + 18 Broczyno),
z tego 14 to dzieci 6-letnie.
3. Do Przedszkola publicznego zapisanych zostało 303 dzieci, z tego 269 do Przedszkola
w Czaplinku oraz 34 dzieci do 2 oddziałów w Broczynie. Dwa oddziały dzieci 6 letnich
mieszczą się na parterze, w budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku, jeden oddział –
w budynku Biblioteki Publicznej oraz dwa w budynku przedszkola przy ul.
Grunwaldzkiej. Ogółem w tym roku szkolnym
zorganizowano 11 oddziałów
przedszkolnych w Czaplinku oraz dwa oddziały w Broczynie. Ponadto dzieci
przedszkolne uczęszczają do trzech grup w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Salezjanek.
Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w uzasadnionych
przypadkach przyjmowane są również dzieci, które ukończyły 2,5 roku.
4. Od 1 września dowożonych jest 520 dzieci do szkół gminnych oraz dzieci 5-cio i 6-cio
letnich do przedszkoli. W wyniku przeprowadzonych negocjacji, na okres od 1 września
do 30 listopada obniżono o 5% cenę wszystkich biletów miesięcznych dla uczniów
i dzieci przedszkolnych 5 i 6 letnich.
5. Do przedszkoli dowożone są również chętne dzieci 3 i 4 letnie, z tym że za ich
bezpieczeństwo odpowiedzialność ponoszą rodzice wspólnie z opiekunami . Na dowóz
dzieci 3 – 4 letnich podpisano odrębną umowę. Cena za 1 zrealizowany kilometr wynosi
1 zł.

9

6. Dwa razy w tygodniu do Hali Widowiskowo – Sportowej w Czaplinku dowożeni
są uczniowie Szkoły Podstawowej w Broczynie. Przewóz odbywa się na podstawie
biletów miesięcznych.
7. Ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania: „Dowożenie dzieci
i uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola, w latach 2011/12
(od 1 grudnia 2011r), 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015”. Termin składania i otwarcia
ofert – 21 października 2011r.
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. W dniu 23.08.2011 r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości
położonej w miejscowości Machliny składającej się z dwóch działek: nr 150
o powierzchni 0,0900 ha, zabudowanej
budynkiem użytkowym (była szkoła)
o powierzchni 400,00 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 85,00 m2
wpisanej do KW nr KO1D/00024094/6 i działki nr 149/2 o powierzchni 0,1700 ha
wpisanej do KW nr KO1D/00033758/5.Cena wywoławcza: 464.793,00 zł brutto.
Z uwagi na brak chętnych nieruchomość nie została sprzedana.
2. W dniu 25 sierpnia 2011 r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości:
Oznaczonej nr działki 440/11 o pow. 0,3183 ha położonej przy ul. Jeziornej 46a
w Czaplinku. Cena wywoławcza 220.518,00 zł. Nieruchomość nie została sprzedana.
Oznaczonej nr działki 532/19 o pow. 0,2186 ha położonej przy ul. Jaśminowej 5
w Czaplinku. Cena wywoławcza 83.900,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.
Oznaczonej nr działki 79/10 o pow. 0,1249 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Ostroróg. Cena wywoławcza 49.748,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.
Oznaczonej nr działki 79/11 o pow. 0,1093 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Ostroróg. Cena wywoławcza 43.534,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.
Oznaczonej nr działki 86/9 o pow. 0,2398 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno. Cena wywoławcza 94.300,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.
Oznaczonej nr działki 86/11 o pow. 0,2963 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Ostroróg. Cena wywoławcza 116.500,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.
Oznaczonej nr działki 96 o pow. 0,0311 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Rzepowo. Cena wywoławcza 3.144,00 zł. w przetargu osiągnięto cenę 3.184,00 zł.
Oznaczonej nr działki 255/2 o pow. 0,3605 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Rzepowo. Cena wywoławcza 37.780,00 zł. W przetargu osiągnięto cenę 38.160,00 zł
Oznaczonej nr działki 217/17 o pow. 0,2155 ha zabudowanej budynkiem
magazynowo-gospodarczym o pow. 308,00 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym
Kluczewo. Cena wywoławcza 72.273,00 . Nieruchomość nie została sprzedana.
3. W dniu 12 września odbył się ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości:
Oznaczonej nr 13/68 o pow. 0,0020 ha położonej w Czaplinku przy ul. Poznańskiej
Cena wywoławcza: 2.252,00 zł
Oznaczonej nr 13/69 o pow. 0,0020 ha położonej w Czaplinku przy ul. Poznańskiej
Cena wywoławcza: 2.252,00 zł
Oznaczonej nr 13/70 o pow. 0,0020 ha położonej w Czaplinku przy ul. Poznańskiej
Cena wywoławcza: 2.252,00 zł
Oznaczonej nr 13/71 o pow. 0,0020 ha położonej w Czaplinku przy ul. Poznańskiej
Cena wywoławcza: 2.252,00 zł
Oznaczonej nr 13/72 o pow. 0,0020 ha położonej w Czaplinku przy ul. Poznańskiej
Cena wywoławcza: 2.252,00 zł
Oznaczonej nr 13/77 o pow. 0,0020 ha położonej w Czaplinku przy ul. Poznańskiej
Cena wywoławcza: 2.252,00 zł
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Oznaczonej nr 108 o pow. 0,2103 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Ostroróg
Cena wywoławcza: 42.943,00 zł
Oznaczonej nr 107/1 o pow. 0,1200 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Ostroróg.
Cena wywoławcza: 26.244,00zł
Z uwagi na brak chętnych żadna nieruchomość nie została sprzedana.
4. Ogłoszono drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
oznaczonej nr działki 532/22 o pow. 0,3124 ha położonej w Czaplinku przy ul.
Jaśminowej 6, KW KO1D/00018366/9. Cena wywoławcza 106.516,00 zł
oznaczonej nr działki 10/7 o pow. 0,1083 ha wpisanej do KW KO1D/00031455/7 i nr
działki 280/7 o pow. 0,0142 ha wpisana do KW KO1D/00005596/6, położonej w
Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 03. Łączna powierzchnia 0,1225 ha.
Cena
wywoławcza 36.550,00 zł
oznaczonej nr działki 86/10 o pow. 0,3489 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno,
KW nr KO1D/00010580/9. Cena wywoławcza 109.520,00 zł
oznaczonej nr działki 362 o pow. 0,0961 ha i nr działki 158/4 o pow. 0,0120 ha,
położonej przy ul. Wiejskiej 3 w Czaplinku, w obrębie ewidencyjnym 02, KW
KO1D/00018120/3. Łączna powierzchnia 0,1081 ha. Cena wywoławcza 34.580,00 zł
Ceny nieruchomości zostały obniżone o 20 %.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.10.2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Czaplinku.
5. Został ogłoszony ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości:
oznaczonej nr działki 265 o pow. 0,1660 ha położonej przy ul. Kasztanowej 17 w
Czaplinku, w obrębie ewidencyjnym 02, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza
60.275,00 zł
oznaczonej nr działki 266 o pow. 0,1440 ha położonej przy ul. Kasztanowej 19 w
Czaplinku, w obrębie ewidencyjnym 02, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza
52.286,00 zł
oznaczonej nr działki 267 o pow. 0,1680 ha położonej przy ul. Kasztanowej 21 w
Czaplinku, w obrębie ewidencyjnym 02, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza
59.556,00 zł
oznaczonej nr działki 532/26 o pow. 0,2550 ha położonej w Czaplinku przy ul.
Jaśminowej 2, jKW KO1D/00018366/9.Cena wywoławcza 99.374,00 zł
oznaczonej nr działki 532/9 o pow. 0,1943 ha położonej w Czaplinku przy ul. Różanej
7, KW KO1D/00018366/9.Cena wywoławcza 75.719,00 zł
oznaczonej nr działki 532/13 o pow. 0,1840 ha położonej w Czaplinku przy ul.
Różanej 6, KW KO1D/00018366/9.Cena wywoławcza 71.705,00 zł
oznaczonej nr działki 532/18 o pow. 0,2715 ha położonej w Czaplinku przy ul.
Jaśminowej 3, KW KO1D/00018366/9.Cena wywoławcza 71.705,00 zł
oznaczonej nr 107 o pow. 0,0060 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Broczyno,
zabudowanej
budynkiem użytkowym o pow. 80 m2, KW KO1D/00032292/3.
Nieruchomość obciążona jest umową najmu zawartą z Telekomunikacją Polską S.A.
dotyczącą dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 19,34 m2, w których
zlokalizowana jest centrala telefoniczna. Cena wywoławcza 43.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Czaplinku.
6. Podpisano akty notarialne:
w dniu 19.09.2011 r. dotyczący zbycia na rzecz najemcy budynku mieszkalnego przy
ul. Dąbrowskiego 16
w dniu 26.09.2011 r. dotyczący zbycia:

11

nieruchomości oznaczonej nr 255/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Rzepowo.
Cena nieruchomości 38.160,00 zł netto
nieruchomości oznaczonej nr 96 położonej w obrębie ewidencyjnym Rzepowo.
Cena nieruchomości 3.184,00 zł netto
nieruchomości oznaczonej nr 202/3 o pow. 0,0500 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym Siemczyno. Cena nieruchomości 1.845,00 zł
7. Wydano 2 ostateczne decyzje zatwierdzające podział nieruchomości:
• oznaczonej działką nr 502/8, położonej w obrębie ewidencyjnym 03 w Czaplinku,
• oznaczonej działką nr 72, położonej w obrębie ewidencyjnym Piaseczno.
8. Wydano 4 decyzje o warunkach zabudowy:
• dla działki nr 42/18, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołomąt,
• dla działek nr 2/29, 2/30, 2/32, 2/33, 2/34, 2/35, 2/36, 2/37, 2/38, położonych
w obrębie ewidencyjnym Kołomąt,
• dla działki nr 243/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Sikory,
• decyzję odmowną dla działki nr 334/6, położonej w obrębie ewidencyjnym
Kołomąt.
9. Przystąpiono do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
stanowiących własność Gminy Czaplinek. Wysłano 10 wypowiedzeń dotychczasowej
opłaty rocznej gruntów zlokalizowanych przy ul. Chrobrego i Kościuszki. Nowe opłaty
będą obowiązywać od roku 2012.
W zakresie rolnictwa, leśnictwa:
1. Rozpatrzono 16
wniosków dotyczących wydania zezwoleń na wycinkę drzew
z zadrzewień.
2. Wydano 4 zaświadczenia z zakresu rolnictwa.
3. Zatwierdzono plan finansowo-rzeczowy sołectwa Stare Gonne.
4. Zorganizowano wyjazd dla rolników i osób zainteresowanych branżą rolną na XXIV
TARGI ROLNE AGRO POMERANIA do BARZKOWIC. Z wyjazdu skorzystało 46
osób.
W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
W miesiącu wrześniu bieżącego roku przydzielono 3 lokale komunalne położone
w Czaplinku przy ulicy Długiej 6, Mickiewicza 3, oraz Drahimskiej 33 dla rodzin
umieszczonych na liście osób uprawnionych do ubiega się o przydział lokalu
komunalnego.
W sprawach organizacyjnych:
1. W dniu 24 sierpnia br. uczestniczyłem w Konferencji „Lokalna Grupa Rybacka –
zachętą do rozwoju regionu”.
2. W dniu 25 sierpnia nr. uczestniczyłem w Konferencji nt. Programu Rozwoju
Turystyki wodnej na obszarach Pojezierza Drawskiego, Myśliborskiego, Wałeckiego
oraz Dorzeczu Parsęty i Regi w Szczecinie,
3. W dniu 26 sierpnia br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w panelu dyskusyjnym
organizowanym przez EPA Wind Sp. Z o.o., który odbył się w trakcie Turnieju Piłki
Nożnej EPA Wind w Bydgoszczy.
4. W dniu 29 sierpnia br. uczestniczyłem w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Drawsku
Pomorskim.
5. W dniu 30 sierpnia br. uczestniczyłem w uroczystym przekazaniu obowiązków
Komendanta 12 Komendy Lotniska w Mirosławcu.
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6. W dniu 1 września br. uczestniczyłem w Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego
w Wałczu.
7. W dniu 6 września br. uczestniczyłem wraz z Radnym Rady Miejskiej Władysławem
Wojtowiczem w debacie – Formy aktywności społeczno – gospodarczej na obszarach
wiejskich z cyklu „Z Marszałkiem o rolnictwie” z udziałem Czesławy Ostrowskiej
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, organizowanej przez
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w Bornym Sulinowie.
8. W dniu 10 września br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Dożynkach Powiatowo –
Gminnych w Jabłonkowie oraz w Gminnym Święcie Plonów w Wierzchowie.
9. W dniu 12 września br. uczestniczyłem w Centralnych Obchodach Święta Wojsk
Lądowych na Poligonie w Drawsku Pomorskim.
10. W dniu 13 września br.
uczestniczyłem w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu
Górnym.
11. W dniu 13 września br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Pomorskim Seminarium
Rynku Nieruchomości.
12. W dniu 19 września br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Nadzwyczajnym
Walnym Zebraniu Członków Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina
w Szczecinie.
13. W dniu 22 września br. uczestniczyłem w uroczystym otwarciu Obiektu
Złocienieckiego Ośrodka Kultury.
14. W dniach 26 – 27 września br. uczestniczyłem w Konferencji szkoleniowej:
„Zaangażowanie środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko w realizacji projektów proekologicznych w regionie” zorganizowanej
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Razem z Zastępcą Burmistrza przyjęliśmy 83 interesantów.

Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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